A Magyar Sporttudományi Társaság pályázati felhívása
nyílt hozzáférésű publikálást elősegítő költségek támogatásra
2020
A Magyar Sporttudományi Társaság (MSTT) és az Emberi Erőforrások Minisztériuma,
Sportért Felelős Államtitkársága (EMMI) 2020. évi támogatási szerződése alapján a hazai
sporttudományi kutatómunka fejlesztése és a fiatal sportkutatók tudományos munkájának
ösztönzése érdekében pályázatot hirdet sportkutatók, sportszakemberek 2020. évi nyílt
hozzáférésű publikálását (tudományos cikk megjelentetése) elősegítő költségek
támogatásához.
A pályázatokat a Magyar Sporttudományi Társaság Titkárságára kell benyújtani e-mailben
vagy személyesen. A pályázatnak tartalmaznia kell a támogatás tárgyát képező tudományos
cikk megjelentetéséhez szükséges dokumentációkat (a megjelentetni kívánt cikket, annak a
Kiadó általi elfogadásáról szóló igazolást, a tudományos, kizárólag igazolt impakt faktorral
rendelkező (kivéve egyes társadalomtudományi területek) az adott doktori iskolák által
elfogadott folyóirat megnevezését, megjelenésének helyét, idejét, a teljes megjelentetés
költséget, a kért támogatás pénznemét és összegét). A pályázat beadási, beküldési határideje
2021. január 29. A pályázat a beadási határidő napjáig folyamatosan benyújtható, azonban az
odaítélhető összes támogatás keretösszege és a személyenként megítélhető támogatás összege
limitált, ennek érdekében résztámogatásra is lehetőség nyílik. Az elnyert pályázati összeg
kifizetése csak banki utalással, az adott kiadó által kibocsájtott számla ellenében történhet.
Pályázási feltételek:
1. Érvényes MSTT tagság.
2. A megjelentetni kívánt tudományos cikk benyújtása.
3. A kiadó hivatalos visszaigazolása a közlésre való elfogadásról.
3. A támogatást igénylő adatlap részletes kitöltése.
4. Szakmai-tudományos életrajz.
5. Publikációs jegyzék.

A pályázatok elbírálása és a támogatás módja:
A pályázatok elbírálásánál előnyben részesülnek a fiatalkorú (36 év alatti) kutatók. A
pályázatok véleményezésére és a támogatási összegre vonatkozó javaslattételre az MSTT
elnöke szakértőket kér fel.
A pályázati űrlap az MSTT honlapjáról (www.mstt.hu) letölthető, amelyet az MSTT
titkárságára kérünk beküldeni e-mailen (bendinora@hotmail.com), személyesen vagy postai
úton. E-mailen történő benyújtás esetén a sajátkezű aláírás nem szükséges.
Az MSTT Titkársága a pályázat eredményéről az elbírálást követő öt munkanapon belül a
pályázót e-mailben értesíti.
Az elnyert támogatás kifizetése kizárólag a Magyar Sporttudományi Társaság nevére és
címére (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.) kiállított eredeti számla ellenében, - előre
egyeztetett módon, banki utalással történik, forintban.
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